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Forord
Det højtspecialiserede sundhedsvæsen, den demografiske udvikling, accelererende forløb med korte indlæggelser stiller store krav til sygeplejersker og
deres efter- og videreuddannelse. Derfor er det vigtigt, at sygeplejersker videreuddanner sig, så de kompetencer sygeplejersker besidder kan være med til
at udvikle sundhedsvæsnet og sygeplejen til gavn for samfundet, patienter
og borgere.
Der er samtidig behov for sygeplejersker med brede kompetencer f.eks. i forhold til sammenhængende patientforløb og i kommunerne, hvor sygeplejersker med forskellige typer af efter- eller videreuddannelse ofte har rollen som
specialisten i de brede, tværgående forløb.
Sygeplejerskers grunduddannelse giver brede grundlæggende kompetencer
som en god solid base for at udøve sygepleje. Derfor er nødvendigt, at sygeplejerskers efter- og videreuddannelse imødekommer udviklingen i sundhedsvæsnet med stigende kompleksitet og behov for specialisering. 1 ud af 20
beskæftigede sygeplejersker har en master-, kandidat- eller Ph.d.-uddannelse
(ca. 3.00). 80% af dem er medlem af Dansk Sygeplejeråd. Den høje medlemsprocent er afgørende for, at vi kan sikre bedre lønninger, relevante karriereveje og større politisk indflydelse nu og i fremtiden.

Vi ønsker dig alt mulig held og lykke med din videreuddannelse.

Venlig hilsen
Grete Christensen

Vi arbejder for at forbedre dine
vilkår og udvikle dit fag
Vi forhandler din løn og overenskomst
Vi forhandler overenskomsterne for sygeplejersker med videreuddannelse,
som arbejder inden for faget. Overenskomsterne sikrer dine løn- og arbejdsvilkår, uanset om du beskæftiger dig med undervisning, forskning, udvikling,
ledelse eller er ansat i det kliniske felt. Når du søger job - og inden du skal
til ansættelsessamtale – anbefaler vi, at du søger vejledning hos din lokale
DSR-kreds. De hjælper dig med at få overblik over dine lønvilkår/lønniveauer
og muligheder for tillæg. Når først kontrakten er underskrevet, kan det være
vanskeligt at ændre vilkårene.

Vi arbejder for flere karriereveje og uddannelsesmuligheder
for sygeplejersker
Sygeplejersker skal have attraktive karriereveje og uddannelsesmuligheder.
Derfor arbejder vi for at sikre flere relevante stillinger for sygeplejersker med
videreuddannelse, herunder fx forskerstillinger, udviklingsstillinger, specialiststillinger, konsulentstillinger samt fleksible kombinationsstillinger, der
bygger bro mellem teori og klinisk praksis.

Vi søger indflydelse på sygeplejeforskning
DSR arbejder for flere midler og bedre vilkår for sygeplejeforskningen. Vi er
også med til at sikre, at flere sygeplejersker kommer ind på vigtige poster i de
forskningsråd, udvalg og bestyrelser, der prioriterer forskningsmidlerne.

Vi sikrer politisk indflydelse
Dagligt arbejder vi på at påvirke rammer og vilkår for et bedre sundhedsvæsen. Vi laver bl.a. politiske udspil, afgiver høringssvar inden for kliniske områder, afholder faglige arrangementer og meget andet. Dette sker altid i dialog
og samarbejde med nogle af vores dygtige og engagerede medlemmer. I den
dialog er du som sygeplejerske med en videreuddannelse en vigtig sparringspartner. Du kan være en ildsjæl inden for et særligt fagligt område, være aktiv
i et af vores mange faglige selskaber eller på anden måde engagere dig og
være med til at påvirke faget.

Nedsat kontingent når du videreuddanner dig
Læser du på en SU-berettiget videreuddannelse, kan du få nedsat dit kontingent hos DSR
med 75%. Læs mere på www.dsr.dk/medlemskab

Brug din faglighed til at gøre
en forskel
Måske skal du være specialist i det kliniske felt, arbejde med udvikling og
forskning, kvalitetssikring eller noget helt andet. Her kan det være en stor fordel at dele din viden og engagere dig i dit fags fortsatte udvikling. Dette kan
du fx gøre i en af vores mange faglige selskaber. Læs mere på www.dsr.dk/fs
og find det, der passer til dig og dit felt.
Du kan også holde dig fagligt opdateret på www.dsr.dk/fagogforskning

Dine medlemsfordele
• Professionel sparring i karrieresamtaler om karriereafklaring, jobsøgning
og uddannelse.
• Rådgivning om løn, ansættelse og afskedigelse.
• Juridisk rådgivning hvis du har været ude for en arbejdsskade eller står
over for en patientklage
• 36 faglige selskaber med fællesskaber for sygeplejersker med interesse for
et fagligt speciale. Her kan du være med til at skabet netværk, udvikle faget
og kvalificere den sundhedspolitiske debat.
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